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ອັບເດດຫ ໍ້ ຳສ ດ ວັນທີ  30 ມີ ນຳ 2020 

 

1. ຄ ຳນິ ຍຳມ 

“SIBELCO” ໝຳຍເຖິງນິ ຕິບ ກຄົນຂອງກ ື່ ມບ ລິ ສັດ Sibelco 

ທີື່ ອອກໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

“ສິ ນຄໍ້ ຳ” ໝຳຍເຖິງສິ ນຄໍ້ ຳ (ລວມທັງກຳນຜື່ ອນຊ ຳລະສິ ນຄໍ້ ຳໃດໜ ື່ ງ 
ຫ   ສື່ ວນໃດສື່ ວນໜ ື່ ງ ຫ   ບຳງສື່ ວນຂອງພວກມັນ), ວັດຖ ດິ ບ ແລະ/ຫ   

ສິ ນຄໍ້ ຳທີື່ ຊ ໍ້ ຂຳຍທີື່ ໄດໍ້ ອະທິ ບຳຍໄວໍ້ ໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

“ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ” ໝຳຍເຖິງໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຂອງ SIBELCO ສ ຳລັບສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນ (ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງ) (ຖໍ້ ຳມີ ), 

ພໍ້ ອມກັບກຳນລະບ ລຳຍລະອຽດ. 

“ວັດຖ ດິ ບ” ໝຳຍເຖິງວັດສະດ ທີື່ ເກີດຂ ໍ້ ນຕຳມທ ຳມະຊຳດ, 

ຜະລິ ດຂ ໍ້ ນໂດຍທຳງເຄມີ  ຫ   ວັດສະດ ສ ຳຮອງ, 
ທີື່ ຈັດຫຳຈຳກພຳຍນອກ, ທີື່ ໃຊໍ້ ໃນຂະບວນກຳນຜະລິ ດຂອງ Sibelco 

ເພ ື່ ອຜະລິ ດຜະລິ ດຕະພັນຂອງ Sibelco. 

“ຜ ໍ້ ຂຳຍ” ໝຳຍເຖິງນິ ຕິບ ກຄົນທີື່ ຍອມຮັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

“ກຳນບ ລິ ກຳນ” ໝຳຍເຖິງກຳນບ ລິ ກຳນ (ຖໍ້ ຳມີ ) ທີື່ ອະທິ ບຳຍໄວໍ້ ໃນ
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ .  

“ກ ື່ ມບ ລິ ສັດ Sibelco” 

ໝຳຍເຖິງບ ລິ ສັດນະວັດຕະກ ຳດໍ້ ຳນວັດສະດ ທົື່ ວໂລກ ໂດຍມີ  SCR-

Sibelco NV ເປັນບ ລິ ສັດແມື່ ລະດັບສ ງສ ດ ແລະ 
ບ ລິ ສັດສຳຂຳຂອງຕົນ. 

“ກຳນລະບ ລຳຍລະອຽດ” ໝຳຍເຖິງຄ ຳອະທິ ບຳຍ / 

ກຳນລະບ ລຳຍລະອຽດຂອງສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ ກຳນບ ລິ ກຳນ (ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງ) 

(ຖໍ້ ຳມີ ) ຕຳມທີື່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນ ຫ   ຕິດຄັດກັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

“ມຳດຕະຖຳນ” ໝຳຍເຖິງມຳດຕະຖຳນທີື່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນຂ ໍ້  14 
(ມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນສິື່ ງແວດລໍ້ ອມ, ສ ຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ, 
ແຮງງຳນ ແລະ ສັງຄົມ). 

“ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ” ໝຳຍເຖິງຂ ໍ້ ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂກຳນຊ ໍ້ ທົື່ ວໄປເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ . 

“ສິ ນຄໍ້ ຳທີື່ ຊ ໍ້ ຂຳຍ” ໝຳຍເຖິງວັດຖ ດິ ບທີື່ ຈັດຫຳຈຳກພຳຍນອກ ແລະ 
ຂຳຍອີ ກຄັໍ້ ງໂດຍບ ື່ ຕໍ້ ອງດ ຳເນີ ນກຳນເພີື່ ມເຕີມ. 

 

2. ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  

2.1 ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ເປັນຂ ໍ້ ສະເໜີຂອງ SIBELCO ເພ ື່ ອຊ ໍ້ ສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນຕຳມຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ . ເມ ື່ ອຜ ໍ້ ຂຳຍຍອມຮັບແລໍ້ ວ, 

ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະເປັນຜົນຜ ກພັນກັບຜ ໍ້ ຂຳຍ. 

2.2 ເງ ື່ ອນໄຂຂອງກຳນຈັດຫຳ ຫ   

ກຳນແກໍ້ ໄຂໃດໜ ື່ ງຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍທີື່ ຈະເຮັດກັບຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ ຈະບ ື່ ມີ ຜົ
ນບັງຄັບໃຊໍ້  

ເວັໍ້ ນແຕື່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນຍິ ນຍອມເປັນລຳຍລັກອັກສອນລື່ ວງໜໍ້ ຳຈຳກ 

SIBELCO. ເມ ື່ ອຍອມຮັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ , ຜ ໍ້ ຂຳຍເຫັນດີ  ແລະ 
ຍິ ນຍອມໂດຍແຈື່ ມແຈໍ້ ງວື່ ຳ ເງ ື່ ອນໄຂໃນກຳນຈັດຫຳ ຫ   

ກຳນຂຳຍຂອງຕົນເອງບ ື່ ສຳມຳດໃຊໍ້ ໄດໍ້ ກັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ໃດໆ. 

ກຳນຂຳຍສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   ກຳນໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນລະຫວື່ ຳງຜ ໍ້ ຂຳຍກັບ 

Sibelco ທັງໝົດຈະຢ ື່ ພຳຍໃຕໍ້ ຂ ໍ້ ກ ຳນົດຂອງໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ແລະ 
ຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ ເທົື່ ຳນັໍ້ ນ. 

2.3 ກຳນແກໍ້ ໄຂໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະຕໍ້ ອງຖ ກຍອມຮັບໂດຍຜ ໍ້ ຂຳຍ ແລະ 
SIBELCO ເປັນລຳຍລັກອັກສອນ. 

2.4 ໃນຂອບເຂດຂອງຄວຳມບ ື່ ສອດຄື່ ອງກັນລະຫວື່ ຳງໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ແລະ 
ຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ , ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະມີ ຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ກື່ ອນ. 

 

3. ກຳນຮັບປະກັນກື່ ຽວກັບປະລິ ມຳນ, ຄ ນນະພຳບ, 

ກຳນປະຕິບັດຕຳມກົດໝຳຍ 

3.1 ຜ ໍ້ ຂຳຍຮັບປະກັນກັບ SIBELCO ວື່ ຳ: 

(a) ປະລິ ມຳນ, ຄ ນນະພຳບ ແລະ ກຳນລະບ ລຳຍລະອຽດຂອງສິ ນຄໍ້ ຳ 

ແລະ/ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນ ຈະເປັນໄປຕຳມທີື່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ຫ   

ຕຳມທີື່ ຕົກລົງກັນເປັນລຳຍລັກອັກສອນໂດຍ SIBELCO. 

(b) ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕຳມກົດໝຳຍ ແລະ 
ຂ ໍ້ ບັງຄັບໃຊໍ້ ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງທັງໝົດທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບກຳນຜະລິ ດ, 

ກຳນຫ ໍ້ ມຫ ື່ , ກຳນຂຳຍ ແລະ ກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ປະສິ ດທິ ພຳບຂອງກຳນບ ລິ ກຳນ. 

(c) ສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນຈະເໝຳະສົມກັບຈ ດປະສົງທີື່  

SIBELCO ຈັດທ ຳຂ ໍ້ ນ ຫ   ແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍຮັບຮ ໍ້ ເມ ື່ ອມີ ກຳນສັື່ ງຊ ໍ້ . 

(d) ສິ ນຄໍ້ ຳ, ກຳນສົື່ ງອອກ, ກຳນນ ຳເຂົ ໍ້ ຳ, ກຳນໃຊໍ້  ຫ   

ກຳນຂຳຍຕ ື່ ຂອງພວກເຂົ ຳ; ແລະ ກຳນບ ລິ ກຳນ, ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນ 

ແລະ ກຳນຍອມຮັບດັື່ ງກື່ ຳວຂອງພວກເຂົ ຳ; 
ຈະບ ື່ ລະເມີ ດສິ ດທິ ຊັບສິ ນທຳງປັນຍຳຂອງພຳກສື່ ວນທີ ສຳມໃດໜ ື່ ງ. 

(e) ກຳນບ ລິ ກຳນຈະຖ ກດ ຳເນີ ນກຳນໂດຍບ ກຄະລຳກອນທີື່ ມີ ຄ ນສົມບັ
ດ ແລະ ໄດໍ້ ຜື່ ຳນກຳນ
ຝ ກອົບຮົມມຳຢື່ ຳງດີ ພໍ້ ອມມີ ຄວຳມລະມັດລະວັງ ແລະ ດ 
ໝັນຂະຫຍັນ ແລະ ຢື່ ຳງໜໍ້ ອຍຈະຕໍ້ ອງ
ໄດໍ້ ມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນອ ດສະຫຳກ ຳທີື່ ຍອມຮັບໂດຍທົື່ ວໄປ ແລະ 
ມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນສ ຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພຂອງ SIBELCO. 

(f) ຜ ໍ້ ຂຳຍບ ື່ ໄດໍ້ ສະເໜີ ແລະ ຈະບ ື່ ໃຫໍ້ ຂອງຂວັນໃດໆແກື່ ພະນັກງຳນຂອງ 
SIBELCO ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

(g) ບ ື່ ມີ ສິື່ ງເຈ ອປົນປະກົດຢ ື່ ໃນສິ ນຄໍ້ ຳ, a.o. 

ຈະບ ື່ ມີ ກຳນປະກົດຂ ໍ້ ນຂອງໄຟເບີ ເສັໍ້ ນໄຍ ແລະ 
ພວກມັນບ ື່ ມີ ສຳນທີື່ ມີ ຄວຳມກັງວົນສ ງຫ ຳຍ (SVHC’s). 

3.2 ໄລຍະເວລຳກຳນຮັບປະກັນຈະໝົດອຳຍ  2 (ສອງ) ປີ  

ນັບຈຳກວັນທີ ສົື່ ງມອບສິ ນຄໍ້ ຳໃຫໍ້ ກັບ SIBELCO ຫ   

ກຳນຍອມຮັບກຳນບ ລິ ກຳນຂອງ SIBELCO, 

ເວັໍ້ ນແຕື່ ຈະຕົກລົງກັນເປັນຢື່ ຳງອ ື່ ນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ. 

 

4. ເວລຳຂອງກຳນຈັດສົື່ ງ 

4.1 ສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນຈະຕໍ້ ອງຖ ກຈັດສົື່ ງໃນວັນທີ ທີື່ ລະບ ໄວໍ້ ໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

ເວລຳແມື່ ນສິື່ ງທີື່ ສ ຳຄັນທີື່ ສ ດ. SIBELCO 

ມີ ສິ ດທີື່ ຈະປະຕິເສດກຳນຍອມຮັບສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນ 

ທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ ຈັດສົື່ ງຕຳມວັນທີ ທີື່ ລະບ ໄວໍ້ ໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . ນອກຈຳກນີ ໍ້ , 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ ມີ ກຳນຈັດສົື່ ງກື່ ອນກ ຳນົດ ຫ   ລື່ ຳຊໍ້ ຳ, SIBELCO 

ອຳດຈະຍົກເລີ ກຄ ຳສັື່ ງຊ ໍ້ ໂດຍບ ື່ ຕໍ້ ອງມີ ກຳນຮຽກຮໍ້ ອງວິ ທີ ກຳນແກໍ້ ໄຂ
ອ ື່ ນໆ. 

4.2 ທັນທີ ທີື່ ຜ ໍ້ ຂຳຍຮັບຮ ໍ້ ເຖິງກຳນຈັດສົື່ ງກື່ ອນກ ຳນົດ ຫ   

ຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳໃນກຳນຈັດສົື່ ງໃດໜ ື່ ງ, ມັນຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ກັບ 

SIBELCO ຮັບຊຳບເປັນລຳຍລັກອັກສອນທັນທີ , ລະບ ເຫດຜົນ 

ແລະ ວັນທີ ທີື່ ຄຳດວື່ ຳຈະຈັດສົື່ ງກື່ ອນກ ຳນົດເວລຳ ຫ   

ໄລຍະເວລຳຂອງຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳ (ແລໍ້ ວແຕື່ ກ ລະນີ ). 

 

5. ກຳນໂອນກ ຳມະສິ ດ ແລະ ຄວຳມສື່ ຽງ 

ຄວຳມສື່ ຽງຂອງກຳນສ ນເສຍ ຫ   

ຄວຳມເສຍຫຳຍຕ ື່ ກັບສິ ນຄໍ້ ຳຈະຕໍ້ ອງສົື່ ງຕ ື່ ຕຳມຂ ໍ້ ກ ຳ
ນົດກຳນຈັດສົື່ ງທີື່ ຕົກລົງກັນໄວໍ້  (INCOTERMS 2020) 

ທີື່ ລະບ ໄວໍ້ ໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . ກ ຳມະສິ ດຈະຕໍ້ ອງຖ ກໂອນເມ ື່ ອມີ ກຳນຈັດສົື່ ງ 
ຍົກເວັໍ້ ນແຕື່ ໄດໍ້ ມີ ກຳນເຮັດກຳນຊ ຳລະເງິ ນສ ຳລັບສິ ນຄໍ້ ຳກື່ ອນກຳນຈັ
ດສົື່ ງ, ເຊິື່ ງໃນກ ລະນີ ນັໍ້ ນມັນຈະຕໍ້ ອງໂອນໄປຍັງ SIBELCO 

ເມ ື່ ອມີ ກຳນຊ ຳລະເງິ ນແລໍ້ ວ. 

 



. ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂກຳນຊ ໍ້ ທົື່ ວໄປ  ກ ື່ ມບ ລິ ສັດ Sibelco 
 

ອັບເດດຫ ໍ້ ຳສ ດ ວັນທີ  30 ມີ ນຳ 2020 

 

6. ກຳນຫ ໍ້ ມຫ ື່  ແລະ ກຳນເຮັດເຄ ື່ ອງໝຳຍ 

6.1 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງຫ ໍ້ ມຫ ື່ , ເຮັດເຄ ື່ ອງໝຳຍ ແລະ ຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳຕຳມ: 

(i) ຄ ຳແນະນ ຳຂອງ SIBELCO, (ii) ລະບົບກຳນຈ ຳແນກປະເພດ ແລະ 
ກຳນຕິດສະຫ ຳກສຳນເຄມີ ສ ຳລັບສິ ນຄໍ້ ຳ (“GHS”) 

ທີື່ ສອດຄື່ ອງກັນທົື່ ວໂລກ, (iii) ກົດລະບຽບພຳຍໃນ ແລະ 
ຕື່ ຳງປະເທດທີື່ ບັງຄັບໃຊໍ້ , (iv) 

ມຳດຕະຖຳນອ ດສະຫຳກ ຳທີື່ ຍອມຮັບໂດຍທົື່ ວໄປ ແລະ (v) 

ເອກະສຳນຂ ໍ້ ມ ນຄວຳມປອດໄພ. 

6.2 ສິ ນຄໍ້ ຳທັງໝົດຈະຕໍ້ ອງຖ ກຫ ໍ້ ມຫ ື່ ຢື່ ຳງເໝຳະສົມ 

ເພ ື່ ອປໍ້ ອງກັນຄວຳມເສຍຫຳຍ ແລະ ກຳນປົນເປ ໍ້ ອນ (ລວມທັງ, 

ແຕື່ ບ ື່ ຈ ຳກັດເຖິງ, ຄວຳມເສຍຫຳຍຈຳກຄວຳມຊ ື່ ມ, ຂີ ໍ້ ໝໍ້ ຽງ, 
ຄວຳມຊ ໍ້ ນ, ກຳນກັດເຊຳະເທ ື່ ອລະໜໍ້ ອຍ ແລະ ກຳນກະແທກ) 

ໃນລະຫວື່ ຳງກຳນຂົນສົື່ ງ ແລະ/ຫ   ກຳນເກັບຮັກສຳ. 

6.3 ສິ ນຄໍ້ ຳທີື່ ເປັນອັນຕະລຳຍຈະຕໍ້ ອງມີ ຄ ຳເຕ ອນທີື່ ເຫັນໄດໍ້ ງື່ ຳຍໃນກື່ ອງ
ຫ ໍ້ ມຫ ື່  ແລະ ເອກະສຳນທັງໝົດ. 

6.4 SIBELCO ຈະບ ື່ ຮັບຜິດຊອບໃນກຳນສົື່ ງຄ ນກື່ ອງຫ ໍ້ ມຫ ື່  ຫ   

ວັດສະຖ ທີື່ ຫ ໍ້ ມຫ ື່ ສ ຳລັບສິ ນຄໍ້ ຳ, 
ເວັໍ້ ນແຕື່ ຈະຕົກລົງກັນເປັນຢື່ ຳງອ ື່ ນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ. 

 

7. ກຳນແຈໍ້ ງເຕ ອນກື່ ຽວກັບຂ ໍ້ ບົກຜື່ ອງ 

SIBELCO ຈະແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍຮ ໍ້ ພຳຍໃນໄລຍະເວລຳທີື່ ເໝຳະສົມ (ບ ື່

ຊໍ້ ຳກວື່ ຳ 14 ວັນ) ຫຳກ SIBELCO ພົບຂ ໍ້ ບົກຜື່ ອງໃດໜ ື່ ງໃນສິ ນຄໍ້ ຳ / 
ກຳນບ ລິ ກຳນ. 

 

8. ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນຊົດໃຊໍ້  

8.1 ໂດຍບ ື່ ມີ ກຳນຈ ຳກັດວິ ທີ ກຳນແກໍ້ ໄຂອ ື່ ນໆ, ຖໍ້ ຳສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນບ ື່ ຖ ກຈັດສົື່ ງຕຳມໃບສັື່ ງຊ ໍ້ , SIBELCO ມີ ສິ ດ: 

(a) ກ ຳນົດໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍແກໍ້ ໄຂ / ສະໜອງສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນຄ ນໃໝື່ ຕຳມໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ພຳຍໃນ 7 ວັນ 

ໂດຍບ ື່ ມີ ຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍກັບ SIBELCO; ແລະ/ຫ   

(b) ດໍ້ ວຍທຳງເລ ອກພຽງທຳງເລ ອກດຽວ ແລະ 
ເຖິງແມື່ ນວື່ ຳກື່ ອນໜໍ້ ຳນີ ໍ້ ໄດໍ້ ເຄີ ຍຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍແກໍ້ ໄຂ / 

ສະໜອງສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນຄ ນໃໝື່ , ເພ ື່ ອຍົກເລີ ກ
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ແລະ ກ ຳນົດໃຫໍ້ ມີ ກຳນຊົດໃຊໍ້ ຕ ື່ ກັບລຳຄຳ ແລະ 
ຕົໍ້ ນທ ນທີື່ ເກີດຂ ໍ້ ນ 

ພໍ້ ອມກັບຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍເພີື່ ມເຕີມສ ຳລັບກຳນຊ ໍ້ ສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນຈຳກພຳກສື່ ວນທີ ສຳມໃດໜ ື່ ງ. 

8.2 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງຊົດໃຊໍ້ ຄື່ ຳເສຍຫຳຍໃຫໍ້ ກັບ SIBELCO 

ຕ ື່ ກຳນຮຽກຮໍ້ ອງ, ຄວຳມເສຍຫຳຍ, ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ, 

ກຳນສ ນເສຍໂດຍທຳງກົງ, ທຳງອໍ້ ອມ ແລະ ເປັນຜົນຕ ື່ ມຳ, ຕົໍ້ ນທ ນ 

ແລະ ຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍທີື່ ປະສົບ ຫ   ເກີດຂ ໍ້ ນກັບ SIBELCO ກື່ ຽວກັບເລ ື່ ອງ
ດັື່ ງກື່ ຳວ: 

(a) ກຳນລະເມີ ດໃດໜ ື່ ງໂດຍຜ ໍ້ ຂຳຍກື່ ຽວກັບກຳນຮັບປະກັນຂອງຕົນ ຫ   

ກື່ ຽວກັບເງ ື່ ອນໄຂທີື່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ ; 

(b) ກຳນຮຽກຮໍ້ ອງໃດໜ ື່ ງທີື່ ສິ ນຄໍ້ ຳ, ກຳນສົື່ ງອອກ, ກຳນນ ຳເຂົ ໍ້ ຳ, 
ກຳນໃຊໍ້  ຫ   ກຳນຂຳຍຕ ື່ ຂອງພວກເຂົ ຳ ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນ, 

ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນ ແລະ 
ກຳນຍອມຮັບດັື່ ງກື່ ຳວຂອງພວກເຂົ ຳນັໍ້ ນຈະເປັນກຳນລະເມີ ດສິ ດທິ
ຊັບສິ ນທຳງປັນຍຳຂອງພຳກສື່ ວນທີ ສຳມໃດໜ ື່ ງ; 

(c) ກຳນກະທ ຳ ຫ   ກຳນລະເວັໍ້ ນໃດໜ ື່ ງຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ ຫ   ພະນັກງຳນ, 

ຕົວແທນ ຫ   ຜ ໍ້ ຮັບເໝົຳໃນກຳນຈັດຫຳ ຫ   ກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳ / 

ກຳນບ ລິ ກຳນຂອງຕົນ. 

 

9. ເອກະສຳນກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳ 

9.1 ເລກທີ ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະຖ ກລະບ ໄວໍ້ ໃນກຳນຕິດຕ ື່  ແລະ ເອກະ
ສຳນກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງທັງໝົດ. 

9.2 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງກະກຽມເອກະສຳນກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳທັງໝົດຕຳມ 

(i) ກົດລະບຽບກຳນຄໍ້ ຳ / ພຳສີ ພຳຍໃນ ແລະ ຕື່ ຳງປະເທດທີື່ ບັງຄັບໃຊໍ້  

ແລະ (ii) ຄ ຳແນະນ ຳຂອງ SIBELCO. 

9.3 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະສົື່ ງມອບເອກະສຳນກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳທີື່ ກະກຽມໄວໍ້ ຢື່ ຳງຖ 
ກຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ກັບ SIBELCO ທັນທີ  (ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງ) 

ເພ ື່ ອຫ  ດຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳໃນກຳນແຈໍ້ ງພຳສີ  ຫ   ຮັບສິ ນຄໍ້ ຳ. 

9.4 ກຳນຂົນສົື່ ງທ ກປະເພດ (ເຊັື່ ນ ລົດບັນທ ກ, ລົດໄຟ, ເຮ ອບິ ນ, ກ ໍ້ ຳປັື່ ນ, 

ອ ື່ ນໆ.) ທີື່ ຜ ໍ້ ຂຳຍຈັດໃຫໍ້ ເພ ື່ ອຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳພໍ້ ອມດໍ້ ວຍກຳນຮັກສຳ
ຄວຳມສະອຳດພຳຫະນະກຳນຂົນສົື່ ງ ແລະ 
ມຳດຕະກຳນປໍ້ ອງກັນທີື່ ຈ ຳເປັນຈະຖ ກນ ຳໄປໃຊໍ້ ສ ຳລັບກຳນປໍ້ ອງກັນ
ທີື່ ເປັນໄປໄດໍ້ ດີ ທີື່ ສ ດຕຳມຂ ໍ້ ກ ຳນົດທຳງດໍ້ ຳນເທັກນິ ກທີື່ ໄດໍ້ ຮັບຈຳກ 

SIBELCO.  

9.5 ຄື່ ຳທ ຳນຽມເພີື່ ມເຕີມໃດໜ ື່ ງທີື່ ເກີດຂ ໍ້ ນຈຳກ SIBELCO 

ອັນເປັນຜົນຕຳມມຳຈຳກຜ ໍ້ ຂຳຍທີື່ ບ ື່ ສຳມຳດ (i) 

ປະຕິບັດຕຳມທີື່ ກື່ ຳວມຳຂໍ້ ຳງເທິ ງ ຫ   (ii) 

ກະກຽມເອກະສຳນກຳນຈັດສົື່ ງສິ ນຄໍ້ ຳໃນລັກສະນະທີື່ ເໝຳະສົມ, 

ຈະຕໍ້ ອງຕົກເປັນພຳລະຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ. 

 

10. ໃບແຈໍ້ ງເກັບເງິ ນ ແລະ ກຳນຊ ຳລະເງິ ນ 

10.1 ກຳນຈັດສົື່ ງທັງໝົດຈະຕໍ້ ອງສ ຳເລັດໂດຍບ ື່ ມີ ຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍເພີື່ ມເຕີມກັ
ບ SIBELCO ເວັໍ້ ນແຕື່ ໄດໍ້ ລະບ ໄວໍ້ ເປັນຢື່ ຳງອ ື່ ນໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

10.2 ໃບແຈໍ້ ງເກັບເງິ ນຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງ (i) ລະບ ເລກທີ ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ແລະ 
ເລກທີ ບັນທ ກກຳນຈັດສົື່ ງຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ ແລະ (ii) 

ເປັນໄປຕຳມລຳຍລະອຽດໃນ
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ກື່ ຽວກັບຄ ຳອະທິ ບຳຍຂອງສິ ນຄໍ້ ຳ, ກຳນບ ລິ ກຳນ 

(ລວມທັງໃບຕິດຕຳມເຫດກຳນ/ເວລຳ, ຖໍ້ ຳ SIBELCO ຮໍ້ ອງຂ ), 

ລຳຄຳ, ປະລິ ມຳນ, ລ ຳດັບລຳຍກຳນສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ ຈ ຳນວນລຳຍກຳນ
ສິ ນຄໍ້ ຳ. ໃບແຈໍ້ ງເກັບ
ເງິ ນໃດໜ ື່ ງທີື່ ບ ື່ ປະຕິບັດຕຳມຂ ໍ້ ກ ຳນົດຂໍ້ ຳງເທິ ງອຳດຈະຖ ກປະຕິເສດ
. 

10.3 ກຳນຊ ຳລະເງິ ນແມື່ ນຂ ໍ້ ນຢ ື່ ກັບເງ ື່ ອນໄຂຂອງສິ ນຄໍ້ ຳ ແລະ/ຫ   

ກຳນບ ລິ ກຳນທີື່ ພົບວື່ ຳເປັນໄປຕຳມໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . ຢື່ ຳງໃດກ ື່ ຕຳມ, 

ກຳນຊ ຳລະເງິ ນທີື່ ເຮັດໂດຍ SIBELCO 

ຈະບ ື່ ສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ສິ ດທິ ທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບຂ ໍ້ ບົກຜື່ ອງໃນສິ ນຄໍ້ ຳ / 

ກຳນບ ລິ ກຳນ. 

10.4 ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຊ ຳລະເງິ ນຂອງ SIBELCO ແມື່ ນ 60 

ວັນຕຳມປະຕິທິ ນຈຳກວັນທີື່ ໄດໍ້ ຮັບໃບແຈໍ້ ງເກັບ
ເງິ ນທີື່ ຖ ກຕໍ້ ອງຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍໃນທໍ້ ຳຍເດ ອນ, ເວັໍ້ ນແຕື່  SIBELCO 

ຈະລະບ ເປັນຢື່ ຳງອ ື່ ນໃນໃບສັື່ ງຊ ໍ້ . 

 

11. ເຫດສ ດວິ ໄສ 

11.1 SIBELCO ແລະ ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະບ ື່ ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ ຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳ / 

ກຳນບ ື່ ປະຕິບັດຕຳມພຳລະໜໍ້ ຳທີື່ ຂອງຕົນພຳຍໃຕໍ້ ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ແລະ 
ຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້  (ລວມທັງ, ແຕື່ ບ ື່ ຈ ຳກັດເຖິງ, ຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳ / 

ກຳນບ ື່ ຈັດສົື່ ງ ຫ   ຄວຳມລື່ ຳຊໍ້ ຳໃນກຳນຍອມຮັບ / ບ ື່ ຍອມຮັບສິ ນຄໍ້ ຳ 
ແລະ/ຫ   ກຳນບ ລິ ກຳນ) ທີື່ ເກີດຈຳກເຫດສ ດວິ ໄສ ເຊັື່ ນ 

ໄຟໄໝໍ້ ຮ ນແຮງ, ນ ໍ້ ຳຖໍ້ ວມ, ພະຍ ໄຕໍ້ ຝ ື່ ນ ຫ   ແຜື່ ນດິ ນໄຫວ. 

ຝື່ ຳຍທີື່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບຈຳກກ ລະນີ ເຫດສ ດວິ ໄສຈະຕໍ້ ອງແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ອີ



. ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂກຳນຊ ໍ້ ທົື່ ວໄປ  ກ ື່ ມບ ລິ ສັດ Sibelco 
 

ອັບເດດຫ ໍ້ ຳສ ດ ວັນທີ  30 ມີ ນຳ 2020 

 

ກຝື່ ຳຍຊຳບທັນທີ ກື່ ຽວກັບກ ລະນີ ເຫດສ ດວິ ໄສໃດໜ ື່ ງ ແລະ 
ຈະໃຊໍ້ ມຳດຕະກຳນທີື່ ເໝຳະສົມທັງໝົດ 

ເພ ື່ ອສ ບຕ ື່ ດ ຳເນີ ນກຳນຕຳມພຳລະໜໍ້ ຳທີື່ ຂອງຕົນພຳຍໃຕໍ້ ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  

ແລະ ຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ . 

11.2 ຖໍ້ ຳເຫດສ ດວິ ໄສຍັງສ ບຕ ື່ ເປັນໄລຍະເວລຳ 10 ວັນຕຳມປະຕິທິ ນ, 

SIBELCO ອຳດຈະຍົກເລີ ກ
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ທັນທີ ໂດຍແຈໍ້ ງເປັນລຳຍລັກອັກສອນເຖິງຜ ໍ້ ຂຳຍ. 

 

12. ກຳນຮັກສຳຄວຳມລັບ 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະໃຊໍ້  ແລະ 
ເປີ ດເຜີຍຕ ື່ ພະນັກງຳນດັື່ ງກື່ ຳວຂອງຕົນຜ ໍ້ ທີື່ ມີ ຄວຳມຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໄ
ດໍ້ ຮັບຮ ໍ້ ຂ ໍ້ ມ ນກື່ ຽວກັບກຳນດ ຳເນີ ນງຳນຂອງ SIBELCO ແລະ 
ໃນເລ ື່ ອງທ ລະກິດທີື່ ໄດໍ້ ມຳທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ແຕື່ ພຽງຢື່ ຳງດຽວ 

ເພ ື່ ອຈ ດປະສົງໃນກຳນປະຕິບັດຕຳມໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ເທົື່ ຳນັໍ້ ນ ແລະ 
ຈະເກັບຮັກສຳຄວຳມລັບໃນຄວຳມຮ ໍ້ ດັື່ ງກື່ ຳວໄວໍ້ , 

ຍົກເວັໍ້ ນໃນກ ລະນີ ທີື່ ມັນເປັນ ຫ   

ກຳຍເປັນຄວຳມຮ ໍ້ ທົື່ ວໄປໂດຍບ ື່ ມີ ຂ ໍ້ ບົກຜື່ ອງຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ ຫ   

ພະນັກງຳນ, ຕົວແທນ ຫ   ຜ ໍ້ ຮັບເໝົຳຂອງຕົນ. 

 

13. ກົດໝຳຍທີື່ ໃຊໍ້ ບັງຄັບ ແລະ ກຳນໄກື່ ເກື່ ຍ 

13.1 ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະຖ ກຄວບຄ ມໂດຍກົດໝຳຍຂອງປະເທດທີື່ ໜື່ ວຍງຳນ 

SIBELCO ອອກໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຕັໍ້ ງຢ ື່ /ຈັດຕັໍ້ ງຢ ື່ . 

13.2 ກຳນບັງຄັບໃຊໍ້ ຂອງສົນທິ ສັນຍຳແຫື່ ງສະຫະປະຊຳຊຳດວື່ ຳດໍ້ ວຍສັນຍ
ຳສ ຳລັບກຳນຂຳຍສິ ນຄໍ້ ຳລະຫວື່ ຳງປະເທດ (CISG) 

ໄດໍ້ ຮັບກຳນຍົກເວັໍ້ ນສ ຳລັບກຳນທ ລະກ ຳໃດໜ ື່ ງ ຫ   ທັງໝົດລະຫວື່ ຳງ 

SIBELCO ແລະ ຜ ໍ້ ຂຳຍ. 

13.3 ຂ ໍ້ ຂັດແຍໍ້ ງໃດໜ ື່ ງທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບກຳນພິຈຳລ
ະນຳຕຳມທຳງເລ ອກ ແລະ ດ ນພິນິ ດຂອງ SIBELCO 

ແຕື່ ພຽງຜ ໍ້ ດຽວ, 

ຕຳມສຳນທີື່ ມີ ເຂດອ ຳນຳດເໜ ອສະຖຳນທີື່ ດ ຳເນີ ນທ ລະກິດຫ ັ ກຂອງ
ຜ ໍ້ ຂຳຍ ຫ   ສະຖຳນທີື່ ດ ຳເນີ ນທ ລະກິດຫ ັ ກຂອງ SIBELCO. 

 

14. ມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນສິື່ ງແວດລໍ້ ອມ, ສ ຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ, 

ແຮງງຳນ ແລະ ສັງຄົມ 

 SIBELCO 

ດ ຳເນີ ນທ ລະກິດຂອງຕົນຕຳມຫ ັ ກກຳນຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍ 
ນຍົງ ແລະ ປະຕິບັດຕຳມມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນສິື່ ງແວດລໍ້ ອມ, 

ສ ຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ, ແຮງງຳນ ແລະ 
ສັງຄົມທີື່ ເປັນຮຳກຖຳນສ ຳຄັນທີື່ ຍອມຮັບໃນລະດັບສຳກົນ 

(ເຊິື່ ງລວມກັນເອີ ໍ້ ນວື່ ຳ “ມຳດຕະຖຳນ”). 

ມຳດຕະຖຳນມີ ຄວຳມສ ຳຄັນກັບພ ໍ້ ນຖຳນຂອງ SIBELCO 

ໃນກຳນດ ຳເນີ ນທ ລະກິດຂອງຕົນເອງ ແລະ 
ຕ ື່ ກັບກຳນທ ລະກ ຳທຳງທ ລະກິດໃດໜ ື່ ງກັບຄົນອ ື່ ນ ເຊິື່ ງ SIBELCO 

ເປັນຫ ໍ້ ນສື່ ວນຢ ື່ ດໍ້ ວຍ. ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະປະຕິບັດຕຳມມຳດຕະຖຳນ ຫ   

ມຳດຕະຖຳນດໍ້ ຳນສິື່ ງແວດລໍ້ ອມ, ສ ຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ, 

ແຮງງຳນ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງຕົນເອງທີື່ ມີ ຄວຳມຄໍ້ ຳຍຄ ກັນກັບມຳດຕະຖຳນຢື່ ຳງຫ ວງ
ຫ ຳຍ ແລະ ຈະຕໍ້ ອງກ ຳນົດວື່ ຳ ຜ ໍ້ ສະໜອງ ແລະ 
ຜ ໍ້ ຮັບເໝົຳຂອງຕົນທ ກລະດັບຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕຳມມຳດຕະຖຳນທີື່ ບັງ
ຄັບໃຊໍ້ . Sibelco 

ມີ ສິ ດໃນກຳນກວດສອບກຳນດ ຳເນີ ນທ ລະກິດຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍໃນລັກສະ
ນະທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊິື່ ງ Sibelco 

ເຫັນສົມຄວນໃນກຳນກວດສອບ ແລະ 

ກວດເບິື່ ງກຳນປະຕິບັດຕຳມຂ ໍ້ ນີ ໍ້ ຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ. 

ຮ ບແບບຂອງຫ ັ ກປະພ ດປະຕິບັດຂອງ SIBELCO 

ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ ສົມບ ນຂອງຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ .  

 

15. ເອກະສຳນຂ ໍ້ ມ ນຄວຳມປອດໄພ (“SDS”) 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງຮັບປະກັນວື່ ຳ SIBELCO ໄດໍ້ ຮັບ SDS ສະບັບປັບ
ປ ງປະຈ ບັນທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງ. ນອກຈຳກນີ ໍ້  

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງສົື່ ງຕ ື່ ກຳນແກໍ້ ໄຂໃດໜ ື່ ງໃນ SDS ໂດຍອັດຕະໂນມັດ– 

ຫ   ກຳນຕິດສະຫ ຳກກຳນປື່ ຽນແປງ ຫ   ພຳລະຜ ກພັນ– ໃຫໍ້ ກັບ 

SIBELCO. ກຳນແກໍ້ ໄຂທັງໝົດຈະຖ ກໄຮໄລຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ. 

 

16. ຂ ໍ້ ມ ນກື່ ຽວກັບກົດລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ ບັງຄັບໃຊໍ້ ພຳຍໃນ / ຕື່ ຳງປະເທດ 

16.1 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງບັນທ ກຄວຳມເປັນອັນຕະລຳຍທັງໝົດທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັ
ບສິ ນຄໍ້ ຳ/ກຳນບ ລິ ກຳນ ແລະ ກຳນຈ ຳແນກປະເພດຕຳມກົດລະບຽບ 

ແລະ ຂ ໍ້ ບັງຄັບໃຊໍ້ ພຳຍໃນ ແລະ ຕື່ ຳງປະເທດ (ເຊັື່ ນ ADR, RID, 

ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR, ອ ື່ ນໆ) ໃນເອກະສຳນກຳນໂອນ 

ແລະ ກຳນຂົນສົື່ ງ. 

16.2 ນອກຈຳກນີ ໍ້  ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕຳມກົດລະບຽບ ແລະ 
ຂ ໍ້ ບັງຄັບໃຊໍ້ ທີື່ ມີ ຢ ື່ ທັງໝົດໃນສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງກັບກຳນຫ ໍ້ ມຫ ື່  ແລະ 
ກຳນຕິດສະຫ ຳກສິ ນຄໍ້ ຳ. 
ໃນກ ລະນີ ທີື່ ຜ ໍ້ ຂຳຍບ ື່ ສຳມຳດປະຕິບັດຕຳມຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ , 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບຕ ື່ ຜົນທີື່ ຕຳມມຳທັງໝົດທີື່ ເກີດຂ ໍ້ ນຈຳກ
ກຳນລະເມີ ດດັື່ ງກື່ ຳວ. 

17. ກຳນຍົກເລີ ກ 

 ຖໍ້ ຳ(i) ຜ ໍ້ ຂຳຍລະເມີ ດໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ໃນສື່ ວນທີື່ ສ ຳຄັນ ແລະ 
ໃນຄວຳມເຫັນທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນຂອງ SIBELCO, 

ກຳນລະເມີ ດນັໍ້ ນບ ື່ ສຳມຳດແກໍ້ ໄຂໄດໍ້ ; ຫ   (ii) ກຳນລະ
ເມີ ດສຳມຳດແກໍ້ ໄຂໄດໍ້ , 

ແຕື່ ບ ື່ ສຳມຳດຖ ກແກໍ້ ໄຂໄດໍ້ ໂດຍຜ ໍ້ ຂຳຍພຳຍໃນ 14 ວັນຫ ັ ງຈຳກ 

SIBELCO ແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍຊຳບກື່ ຽວກັບກຳນລະເມີ ດນັໍ້ ນ; ຫ   (iii) ຜ ໍ້
ຂຳຂຳຍມີ ສື່ ວນກື່ ຽວຂໍ້ ອງໃນກຳນຖ ກຕັດສິ ນໃຫໍ້ ລົໍ້ ມລະລຳຍ ຫ   

ເຂົ ໍ້ ຳໄປເປັນຜ ໍ້ ດ ແລຊັບສິ ນໃນຄະດີ ຟໍ້ ອງລົໍ້ ມລະລຳຍ ຫ   

ກຳນຊ ຳລະບັນຊີ  ຫ   

ກຳນຍ ື່ ນຄ ຳຮໍ້ ອງໃດໜ ື່ ງຕ ື່ ກັບຜ ໍ້ ຂຳຍສ ຳລັບກຳນລົໍ້ ມລະລຳຍ, 

ຜ ໍ້ ດ ແລຊັບສິ ນໃນຄະດີ ຟໍ້ ອງລົໍ້ ມລະລຳຍ ຫ   ກຳນຊ ຳລະບັນຊີ , 

SIBELCO ມີ ສິ ດທີື່ ຈະລະງັບ ຫ   ຍົກເລີ ກໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ທັນທີ  

(ໂດຍບ ື່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ື່ ສິ ດທິ ອ ື່ ນໆຂອງຕົນ) ແລະ ບ ື່ ມີ ຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍ. 

 

18. ໂລໂກໍ້ ຂອງ SIBELCO 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງບ ື່ ໃຊໍ້ ສັນຍຳລັກ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝຳຍກຳນຄໍ້ ຳຂອງ 

SIBELCO ໃນລັກສະນະໃດໜ ື່ ງໃນກຳນຕະຫ ຳດ ຫ   

ອ ື່ ນໆຂອງຕົນໂດຍບ ື່ ມີ ກຳນອະນ ຍຳດທີື່ ຖ ກຕໍ້ ອງ ແລະ/ຫ   

ໄດໍ້ ຮັບກຳນອະນ ມັດເປັນລຳຍລັກອັກສອນຈຳກ SIBELCO ກື່ ອນ. 

 

19. ກຳນປະກັນໄພ 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງຈັດກຳນ ແລະ 
ຮັກສຳຕຳມທ ຳນຽມກຳນປະກັນໄພທັງໝົດ ແລະ 
ຕຳມເງ ື່ ອນໄຂທົື່ ວໄປໃນອ ດສະຫຳກ ຳດໍ້ ວຍຄື່ ຳໃຊໍ້ ຈື່ ຳຍຂອງຕົນເອງ 
ແລະ ເປັນທີື່ ພ ໃຈຂອງ SIBELCO, 

ໂດຍສະເພຳະຢື່ ຳງຍິື່ ງກຳນປະກັນໄພຄວຳມຮັບຜິດຊອບທຳງດໍ້ ນອຳຊີ
ບ, ສຳທຳລະນະ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນ. 



. ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂກຳນຊ ໍ້ ທົື່ ວໄປ  ກ ື່ ມບ ລິ ສັດ Sibelco 
 

ອັບເດດຫ ໍ້ ຳສ ດ ວັນທີ  30 ມີ ນຳ 2020 

 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງສະແດງຫ ັ ກຖຳນກຳນປະກັນໄພດັື່ ງກື່ ຳວຕ ື່ ກັບ 

SIBELCO ເມ ື່ ອມີ ກຳນຮໍ້ ອງຂ . ເພ ື່ ອກຳນຫ ີ ກລຽງຂ ໍ້ ສົງໄສ, 

ກຳນຄອບຄ ມກຳນປະກັນໄພຈະບ ື່ ຈ ຳກັດໃນຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃດໆ
ຂອງຜ ໍ້ ຂຳຍ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ ສິ ນຄໍ້ ຳຂອງຕົນທີື່ ຈັດສົື່ ງ 

ແລະ ກຳນບ ລິ ກຳນທີື່ ດ ຳເນີ ນກຳນກັບ SIBELCO. 

 

20.   ຂ ໍ້ ກ ຳນົດທົື່ ວໄປ 

20.1 

ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕຳມກົດໝຳຍບັງຄັບໃຊໍ້ ກື່ ຽວກັບກຳນປະມ
ວນຜົນຂ ໍ້ ມ ນສື່ ວນຕົວ (ລວມທັງ, ແຕື່ ບ ື່ ຈ ຳກັດເຖິງ GDPR).  

20.2 ຖໍ້ ຳຫຳກຂ ໍ້ ກ ຳນົດໃດໜ ື່ ງ ຫ   ສື່ ວນໃດສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງຂ ໍ້ ກ ຳນົດໃນ
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ຫ   ຂ ໍ້ ກ ຳນົດເຫ ົື່ ຳນີ ໍ້ ເປັນ ຫ   ບ ື່ ຖ ກຕໍ້ ອງ, ຜິດກົດໝຳຍ ຫ   

ບ ື່ ສຳມຳດບັງຄັບໃຊໍ້ ໄດໍ້ , 

ມັນອຳດຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ແກໍ້ ໄຂໃນຂອບເຂດທີື່ ຕ ື່ ຳສ ດທີື່ ຈ ຳເປັນເພ ື່ ອເຮັດ
ໃຫໍ້ ມັນຖ ກຕໍ້ ອງ, ຖ ກກົດໝຳຍ ແລະ ສຳມຳດບັງຄັບໃຊໍ້ ໄດໍ້ . 

ຖໍ້ ຳກຳນແກໍ້ ໄຂດື່ ັ ງກື່ ຳວບ ື່ ສຳມຳດເປັນໄປໄດໍ້ , ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ ຫ   

ສື່ ວນໃດໜ ື່ ງຂອງຂ ໍ້ ກ ຳນົດທີື່ ກື່ ຽວຂໍ້ ອງຈະຖ ກວື່ ຳຖ ກລົບຖິໍ້ ມ. 

ກຳນແກໍ້ ໄຂໃດໜ ື່ ງຈະບ ື່ ສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ຄວຳມຖ ກຕໍ້ ອງຕຳມກົດໝ
ຳຍ ແລະ ກຳນບັງຄັບໃຊໍ້ ຂອງສື່ ວນທີື່ ເຫ  ອຂອງໃບສັື່ ງຊ ໍ້  ຫ   ຂ ໍ້ ກ ຳນົດ. 

20.3 ບ ື່ ສຳມຳດ ຫ   ລື່ ຳຊໍ້ ຳໃນກຳນໃຊໍ້ ສິ ດໃດໜ ື່ ງ (ຫ   

ໃຊໍ້ ສິ ດເຕັມຮ ບແບບ) ຫ   ວິ ທີ ກຳນແກໍ້ ໄຂໃດໆຈະເປັນກຳນສະຫ ະສິ ດ 

ຫ   ກຳນຍົກເລີ ກສິ ດ ຫ   ວິ ທີ ກຳນແກໍ້ ໄຂໃດໜ ື່ ງນັໍ້ ນ ຫ   ອ ື່ ນໆ ແລະ 
ຈະບ ື່ ປໍ້ ອງກັນມັນ ຫ   ຈ ຳກັດກຳນໃຊໍ້ ສິ ດເພີື່ ມເຕີມ ຫ   

ວິ ທີ ກຳນອ ື່ ນໆໃດໜ ື່ ງນັໍ້ ນ.  

20.4 ຜ ໍ້ ຂຳຍຈະຕໍ້ ອງບ ື່ ມອບໝຳຍ ຫ   ໂອນ, ຮັບເໝົຳເຮັດ ຫ   

ວື່ ຳຈັດກຳນໃນລັກສະນະໃດໜ ື່ ງທີື່ ມີ ສິ ດ ແລະ ພຳລະຜ ກພັນໃດໜ ື່ ງ 
ຫ   ທັງໝົດຂອງຕົນພຳຍໃຕໍ້
ໃບສັື່ ງຊ ໍ້ ໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນຍິ ນຍອມເປັນລຳຍລັກອັກສອນລື່ ວງໜໍ້ ຳ
ຈຳກ SIBELCO. 

 

 

 


